
                  
                 Město Újezd u Brna 
                 Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna 
                               tel.: 544 224 336, e-mail: sekretariat@ujezdubrna.cz       

                            

 

  USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna číslo 23 
konaného dne 28. 2. 2022 v sále Na Rychtě od 18.00 hod. 

  

 
Usnesení č. 1a/23ZM/2022  

Zastupitelstvo města Újezd u Brna vyjadřuje solidaritu s Ukrajinou, podporu všem 
nevinným lidem, kteří jsou vystaveni útrapám války, a odsuzuje ruskou agresi. 
 

Usnesení č. 1b/23ZM/2022 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje částku ve výši 100 000 Kč na zakoupení 

vybavení prostor pro ubytování občanů Ukrajiny prchajících před válkou a dalších 

potřeb souvisejících s jejich pobytem. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje 

Radu města Újezd u Brna, aby zajistila vše potřebné pro ubytování těchto osob.  

 

Usnesení č. 2/23ZM/2022  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna jmenuje ověřovateli zápisu Mgr. Ing. Jana Konvicu 
a p. Radomíra Lakomého. 
 
Usnesení č. 3/23ZM/2022  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje program 23. zasedání Zastupitelstva 
města Újezd u Brna konaného dne 28. 2. 2022. 
 
Usnesení č. 4/23ZM/2022  
Zastupitelstvo města schvaluje výši dotací organizacím pro rok 2022 ve výši  
1 593 840 Kč následovně: 
 

Nadační fond ZŠ Újezd u Brna 100 000,00 

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM 48 040,00 

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Rajhrad 13 200,00 

Římskokatolická farnost Újezd u Brna 100 000,00 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně I 40 000,00 

Petropavelské hody 35 000,00 

Babské hody 35 000,00 

Újezdská Rozmarýna, z.s. 40 000,00 

Nadační fond JAMIRO 40 000,00 

SHM Klub Újezd u Brna, z. s. 50 000,00 

CM Šternovjan, z.s. 20 000,00 

DFS Šternojánek, z.s. 50 000,00 

SK Újezd u Brna z. s. 200 000,00 

Tělocvičná jednota Sokol Újezd u Brna 200 000,00 

Junák - český skaut, středisko Tumulus Újezd u Brna, z. s. 28 000,00 

RYBÁŘI ÚJEZD U BRNA, z. s. 38 000,00 

Spolek Vinaři Újezd 50 000,00 

Sdružení FILIA z.s. 10 000,00 

Generace Care z.ú. 129 600,00 
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SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Újezd u Brna 32 000,00 

Domov u Františka, příspěvková organizace 300 000,00 

Tylovo divadlo Újezd u Brna, z.s. 15 000,00 

Čilý újezdský senior, z.s. 20 000,00 

TAJV, z.s. 0,00 

Celkem 1 593 840,00 

 

Usnesení č. 5/23ZM/2022 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace SHM Klub Újezd u Brna pro rok 2022 ve výši 50 000 Kč  

a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 6/23ZM/2022 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace Janou Pecákovou – „Babské hody“ pro rok 2022 ve výši 35 000 Kč 

a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 7/23ZM/2022 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace Tomášem Kachlíkem – „Petropavelské hody – chasa Újezd 

u Brna“ pro rok 2022 ve výši 35 000 Kč a pověřuje starostku města podpisem 

smlouvy. 

Usnesení č. 8/23ZM/2022 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace Nadační fond JAMIRO pro rok 2022 ve výši 40 000 Kč a pověřuje 

starostku města podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 9/23ZM/2022 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace Junák - Český skaut pro rok 2022 ve výši 28 000 Kč  

a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 10/23ZM/2022 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace DFS Šternovjánek, z.s. pro rok 2022 ve výši 50 000 Kč  

a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 11/23ZM/2022 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace Újezdská Rozmarýna z.s. pro rok 2022 ve výši 40 000 Kč  

a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 12/23ZM/2022 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace Rybáři Újezd u Brna, z.s. pro rok 2022 ve výši 38 000 Kč  

a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 
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Usnesení č. 13/23ZM/2022 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Újezd u Brna pro rok 2022 

ve výši 32 000 Kč a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 14/23ZM/2022 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace SK Újezd u Brna pro rok 2022 ve výši 200 000 Kč a pověřuje 

starostku města podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 15/23ZM/2022 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace TJ Sokol Újezd u Brna pro rok 2022 ve výši 200 000 Kč  

a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 16/23ZM/2022  

Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace CM Šternovjan, z.s. pro rok 2022 ve výši 20 000 Kč a pověřuje 

starostku města podpisem smlouvy. 

 

Usnesení č. 17/23ZM/2022 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace Nadační fond ZŠ Újezd u Brna pro rok 2022 ve výši 100 000 Kč 

a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 18/23ZM/2022 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace Diakonie ČCE – středisko BETLÉM pro rok 2022 ve výši 48 040 Kč 

a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 19/23ZM/2022 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace Římskokatolická farnost Újezd u Brna pro rok 2022 ve výši                             

100 000 Kč a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 20/23ZM/2022 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace Spolek Vinaři Újezd pro rok 2022 ve výši 50 000 Kč a pověřuje 

starostku města podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 21/23ZM/2022 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace Diecézní charita Brno, Oblastní charita Rajhrad pro rok 2022 

ve výši 13 200 Kč a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 22/23ZM/2022 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace Generace Care z.ú. pro rok 2022 ve výši 129 600 Kč a pověřuje 
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starostku města podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 23/23ZM/2022 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace Sdružení FILIA z.s. pro rok 2022 ve výši 10 000 Kč a pověřuje 

starostku města podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 24/23ZM/2022 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně I pro rok 2022 

ve výši 40 000 Kč a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 25/23ZM/2022 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace Čilý újezdský senior, z.s. pro rok 2022 ve výši 20 000 Kč 

a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 26/23ZM/2022 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace Domov u Františka příspěvková organizace pro rok 2022 ve výši 

300 000 Kč a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 27/23ZM/2022 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace Tylovo divadlo Újezd u Brna, z.s. pro rok 2022 ve výši 15 000 Kč  

a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 28/23ZM/2022 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo neposkytnout spolku TAJV, z.s. účelovou 

dotaci pro rok 2022. 

Usnesení č. 29a/23ZM/2022 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna vzalo na vědomí legislativní změny týkající se 

financování obnovy vodovodu a kanalizace. 

Usnesení č. 29b/23ZM/2022 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna projednalo a schvaluje aktualizaci Plánu 

financování obnovy vodovodu a kanalizace, jejímž předmětem je úprava kapitoly 12, 

a to pro období 2022–2031.  

Usnesení č. 29c/23ZM/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 Statutu Fondu financování a obnovy 
vodohospodářského majetku. 
 
Usnesení č. 30/23ZM/2022  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje rozpočtové opatření č. 2 ve výši 
641 700 Kč. Jedná se o přesun mezi paragrafy z důvodu přidělení dotací, poskytnutí 
humanitární pomoci Ukrajině a navýšení částky do Fondu obnovy 
vodohospodářského majetku. Rozpočtové opatření je vyrovnané. 
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Usnesení č. 31/23ZM/2022  

Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o výpůjčce č. 3/MŠ ze dne 12. 12. 2019 s Mateřskou školou Újezd u Brna, 

p. o., okres Brno – venkov, se sídlem Palackého 200, 664 53 Újezd u Brna, IČO: 

70990778, kterým se mění hodnota vypůjčené nemovité věci, a to stavby č. p. 200. 

Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku. 

 
Usnesení č. 32/23ZM/2022 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo schválit záměr na zřízení práva stavby 
na dobu 10 let pro stavbu „Modulární stavba pro dětskou skupinu Veselá školička 
Zuzanka“, jejímž vlastníkem je DĚTSKÁ SKUPINA Veselá školička Zuzanka, z.s., 
se sídlem Režná 916/2, Tuřany, 620 00 Brno, IČO 06531539, na pozemku ve vlastnictví 
města Újezd u Brna parc. č. 766, k. ú. Újezd u Brna. 
 
Usnesení č. 33/23ZM/2022  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo nevyhovět žádosti ze dne 6. 12. 2021, č. j. 
6650/2021/UUB a neprodat část pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna, parc. č. 
29/1, k. ú. Újezd u Brna, o výměře 150 m2. 
 
Usnesení č. 34/23ZM/2022  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo nevyhovět žádosti ze dne 29. 11. 2021, č. j. 
6499/2021/UUB a neprodat pozemky ve vlastnictví Města Újezd u Brna, parc. č. 1780/2, 
k. ú. Újezd u Brna o výměře 225 m2 a parc. č. 1780/3, k. ú. Újezd u Brna o výměře 75 m2. 
 
Usnesení č. 35/23ZM/2022  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo nevyhovět žádosti ze dne 25. 11. 2021, č. j. 
6448/2021/UUB a neprodat část pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna, parc. č. 
437/19, k. ú. Újezd u Brna o výměře 19,5 m2. 
 
Usnesení č. 36/23ZM/2022  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo nevyhovět žádosti ze dne 2. 2. 2022, č. j. 
669/2022/UUB a neprodat pozemek ve vlastnictví Města Újezd u Brna, parc. č. 3313,  
k. ú. Újezd u Brna o výměře 1609 m2. 
 
Usnesení č. 37/23ZM/2022  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo nevyhovět žádosti ze dne 20. 12. 2021 
evidované pod č. j. 7004/2021/UUB a žádostí ze dne 25. 1. 2022 evidované pod č. j. 
498/2022/UUB a neprodat část pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna, parc. č. 
1908/1, k. ú. Újezd u Brna. 
 
Usnesení č. 38/23ZM/2022  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo nevyhovět žádosti ze dne 24. 1. 2022, č. j. 
484/2022/UUB a neprodat část pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna, parc. č. 
1908/1, k. ú. Újezd u Brna o výměře 70 m2. 
 
Usnesení č. 39/23ZM/2022  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo vyhovět žádosti ze dne 8. 9. 2021 
evidované pod č. j. 4873/2021/UUB a žádosti ze dne 8. 12. 2021 evidované pod č. j. 
6734/2021/UUB a prodat pozemky ve vlastnictví Města Újezd u Brna parc. č. 3217/7,            
k. ú. Újezd u Brna, o výměře 240 m2 a parc. č. 3217/9, k. ú. Újezd u Brna, o výměře 31 
m2, za cenu 1 500 Kč/m2 plus DPH v platné sazbě. Zastupitelstvo města Újezd u Brna 
rozhodlo uzavřít a schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemků parc. č. 3217/7 
a 3217/9, k. ú. Újezd u Brna mezi žadatelem a Městem Újezd u Brna a pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy. 
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Usnesení č. 40/23ZM/2022  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo nevyhovět žádosti ze dne 31. 1. 2022 
evidované pod č. j.  614/20222/UUB a neprodat pozemek ve vlastnictví Města Újezd  
u Brna, parc. č. 386, k. ú. Újezd u Brna. 
 
Usnesení č. 41/23ZM/2022  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo vyhovět žádosti společnosti LOGOPEDIE 
POHODA s. r. o., se sídlem Na Okraji 214/4, 796 04 Prostějov Krasice, IČO: 09713221  
o pronájem ordinace v Domě s pečovatelskou službou na ul. Rybářská 1001, 664 53 
Újezd u Brna za účelem zajištění provozu logopedické ambulance ve dnech pondělí  
a středa od 7.00 do 18.00 hodin. Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít a schvaluje 
Smlouvu o nájmu nebytových prostor č.: EVS-NJD/0002/2022/UUB se společností 
LOGOPEDIE POHODA s. r. o., se sídlem Na Okraji 214/4, 796 04 Prostějov Krasice, 
IČO: 09713221 a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 
 
Usnesení č. 42/23ZM/2022  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo vyhovět žádosti ze dne 3. 2. 2022 
evidované pod č. j. 696/2022/UUB a rozhodlo uzavřít a schvaluje Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o územním rozvoji č. EVS-FPR/0001/2021/UUB mezi žadateli a Městem 
Újezd u Brna. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostku města podpisem 
tohoto dodatku poté, co nabyde právní moci stavební povolení ke stavbě „Újezd 
u Brna, ulice ke školce, rekonstrukce komunikace“. 
 
 
 
Ing. Marie Kozáková, starostka města   …………………………………. 

     
 
        

             
 


